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POVZETEK 

V današnjem času so podjetja soočena z globalnimi izzivi mednarodnega poslovanja. Pri tem 

se je treba zavedati, da je poslovanje na globalni ravni kompleksen in dolgoročen proces, in se 

je treba na izzive sistematično pripraviti. V okviru avtomobilske industrije so proizvajalci 

vozil in njihovi dobavitelji prisotni na vseh pomembnejših trgih in soočeni z mednarodno 

konkurenco. V zaključni projektni nalogi smo proučevali strategijo vstopa Skupine Novem na 

kitajski trg. Ugotovili smo, da je Skupina Novem glede na možnosti izbrala ustrezno strategijo 

vstopa na kitajski trg. Z realizacijo projekta ustanovitve proizvodnega podjetja na Kitajskem 

je Skupina Novem vstopila na globalni trg konkurenčnih avtomobilskih proizvajalcev. S tem 

je sprejela tudi izziv ohranjanja prilagodljivosti do kupcev izven meja Kitajske in ohranitve 

lastne intelektualne lastnine ter poslovnih kompetenc.  

Ključne besede: mednarodno poslovanje, avtomobilska industrija, Kitajska, Skupina Novem, 

strategija vstopa 

SUMMARY 

Nowadays, companies are facing global challenges in international business. In this context it 

should be remembered that doing business on a global scale is a long and complex process 

and it is necessary to prepare for that analytically and systematically. Within the automotive 

industry vehicle manufacturers and their suppliers are present on all major markets and are 

facing international competition. In the final project work we studied the strategy of entering 

the Novem Group into the Chinese market. We discovered, that an appropriate strategy was 

selected. With the realization of the project of establishing manufacturing companies in 

China, the Novem Group entered the global market of competitive automotive manufacturers. 

With that Novem is facing the challenge of maintaining flexibility to customers outside the 

borders of China and the preservation of their own intellectual property rights and business 

competencies. 

Keywords: international business, automotive industry, China, Novem Group, Investment 

Strategy 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V današnjem svetovnem gospodarskem okolju se podjetja soočajo s povečanim obsegom 

čezmejnega poslovanja, ki vključuje prvine in aktivnosti mednarodnega poslovanja. Tveganje 

pri takšni vrsti poslovanja je veliko večje kot v domačem okolju, kjer podjetja niso 

izpostavljena spremembam v drugačnih kulturnih, socioloških, političnih in regulatornih 

okoljih. Mednarodno poslovanje so vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki potekajo preko 

meja domače, nacionalne države in preko njenega poslovnega okolja. Cilji mednarodnega 

poslovanja so zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in posameznih držav (Ruzzier in 

Kesič 2011, 11). 

Dubrovski (2013, 85) mednarodno poslovanje opisuje kot najširši pojem mednarodnih 

poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse transakcije (opravila), ki na trgovski način (premiki 

izdelkov, storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način (npr. proizvodnja v 

tujini, udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav. 

Globalizacija je večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno 

gospodarstvo že nekaj desetletij. Gre za svetovni razvojni trend in za procese, ki močno 

spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora (Ruzzier in Kesič 2011, 

19). 

Znotraj tega procesa se je znašla tudi Kitajska. Kmalu po letu 1978, ko je država pričela z 

učinkovitim izvajanjem gospodarskih reform, je na podlagi visoke gospodarske rasti in 

izrednih notranjih potencialov postala tudi izjemno zanimiva za tuje vlagatelje. Po vstopu 

Kitajske v Mednarodno trgovinsko organizacijo (WTO) v letu 2001 je rast avtomobilske 

industrije kot ene izmed najmočnejših na Kitajskem postala še intenzivnejša.  

Skupina Novem sodi med vodilne proizvajalce notranjih okrasnih dekorativnih letvic za 

avtomobilsko industrijo na svetu. Z željo in ciljem, da bi bila prisotna ob pravem času na 

enem izmed najhitreje rastočih trgov na svetu in v bližini svojih največjih kupcev, je skupina 

začela z izbiro in razvijanjem ustrezne strategije vstopa na kitajski trg. Upoštevajoč dejstvo, 

da obstaja več različnih možnih vstopnih modelov na kitajski trg, pa je pri izbiri ustrezne 

oblike treba upoštevati več različnih dejavnikov.  

Ne glede na to, ali podjetje vstopa v takšno poslovno okolje v celoti z lastnim kapitalom ali pa 

s kitajskim partnerjem, je poznavanje pravnih pogojev in morebitnih pravnih ovir bistvenega 

pomena. Poleg tega je med procesom iskanja primernega partnerja za skupna vlaganja na 

Kitajskem zelo priporočljivo dobro poznavanje medkulturnih razlik in posebnosti pri 

poslovanju. Prav na področju iskanja ustreznega partnerja za vstop in pri izbiri ustrezne oblike 

vstopa na kitajski trg pa je skupina Novem naletela na največje izzive.  
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V zaključni projektni nalogi smo raziskali in proučili pogoje, izzive, priložnosti in dejanske 

možnosti pri izbiri ustrezne oblike vstopa na ta za skupino Novem tako velik trg v segmentu 

dobaviteljev za svetovno avtomobilsko industrijo. Verjamemo, da bodo spoznanja iz 

obravnave te problematike v pomoč tudi drugim podjetjem pri sprejemanju odločitev o 

vstopnih strategijah v to staro deželo novih priložnosti in velikih poslovnih izzivov. 

1.2 Namen in cilji ZPN 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati in proučiti strategijo vstopa Skupine Novem 

na avtomobilski trg dobaviteljev na Kitajskem. 

Cilji zaključne projektne naloge:  

- proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja,  

- proučiti načine vstopa na tuje trge v mednarodnem poslovanju, 

- proučiti značilnosti poslovanja v svetovni avtomobilski industriji,  

- proučiti značilnosti poslovanja na trgu Kitajske, 

- raziskati, proučiti in opredeliti strategijo poslovne Skupine Novem za vstop na trg 

Kitajske. 

1.3 Metode za doseganje ciljev ZPN 

Pri izdelavi ZPN smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera,  

- metodo sinteze. 

V empiričnem delu pa smo izvedli tudi kvalitativno raziskavo z metodo intervjuja, s katerim 

smo ugotavljali, kaj je pripeljalo do odločitve tujih investitorjev za naložbo na kitajski trg 

skozi ustanovitev specifičnih oblik gospodarskih entitet.  

V intervju so bili vključeni predstavniki poslovne Skupine Novem, ki so bili ključni in 

odgovorni za ustanovitev podjetja na kitajskem trgu.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problematike 

Predpostavljali smo, da se mednarodno poslovanje dogaja v dinamičnem okolju, ki mu tempo 

narekujejo hitrost sprememb, mednarodna in tržna konkurenca. Prav rastoč srednji sloj in 
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visoka gospodarska rast pa sta po različnih ocenah pogojevala trend visokega povpraševanja 

tudi na področju avtomobilskega trga.  

Upoštevali smo dejstvo, da obstaja več možnih oblik vstopa na kitajski trg. Prav te različne 

oblike vstopa pa pogojujejo različna izhodišča, ki vplivajo na moč soodločanja pri 

sprejemanju poslovnih odločitev in strukturo kapitala. Pri pridobivanju podatkov smo se 

soočali z omejitvami na področju razkritja določenih pravno pogojenih dejstev v zvezi z 

ustanovitvijo podjetja na Kitajskem. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Danes si podjetja s svojo mednarodno prisotnostjo na svetovnih trgih poskušajo utrditi svoj 

položaj pred konkurenco. Prav tako se želijo približati svojim kupcem, da si lahko z večjim 

prilagajanjem in prepoznavanjem njihovih potreb povečujejo prodajo. Mednarodno 

poslovanje kot pojem si zaradi svoje kompleksnosti in širine lahko vsak razlaga nekoliko po 

svoje. Prav tako se razlikujejo definicije avtorjev, ki strokovno opisujejo mednarodno 

poslovanje.  

Avtorica Makovec Brenčič in drugi (2009, 9) tako mednarodno poslovanje razume kot vse 

transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja, da bi se zadovoljili cilji posameznikov, 

podjetij, institucij, tudi držav. Takšne transakcije potekajo na različne načine in v različnih 

oblikah, oboji pa so med seboj pogosto povezani in prepleteni. Najbolj značilne tovrstne 

transakcije so izvoz, uvoz, neposredne tuje investicije, obstaja pa še vrsta pogodbenih oblik in 

drugih podoblik mednarodnega poslovanja. 

Dubrovski (2013, 85) navaja, da je mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino ali v tujini 

najširši pojem mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije 

(opravila), ki na trgovinski način (premiki izdelkov, storitev, znanja, informacij, kapitala in 

tehnologije) ali netrgovinski način (npr. naložbe v tujini, proizvodnja v tujini, kapitalska 

udeležba v tujem podjetju, prenos tehnologije, zaposlovanje tujcev) zajemajo dve ali več 

držav.  

Oba avtorja torej z različnimi definicijami opisujeta mednarodno poslovanje kot izrazito 

dinamičen proces, ki pa je precej širok. Enostavna razlaga tega procesa torej ne more zajeti 

vseh njegovih vplivov in posledic na podjetja ter uporabnike storitev ali izdelkov. 

Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave (tudi zunanje trgovine, 

mednarodne trgovine), saj razen izvoznih in uvoznih poslov v najširšem smislu vključuje še 

druge načine mednarodnih netrgovinskih aktivnosti, prav tako pa ta pojem ni enak 

mednarodnemu marketingu. Netrgovinski način, ki hkrati ne bi bil neločljivo povezan še z 

medsebojnim trgovanjem, je v poslovni praksi sila redek primer (Dubrovski 2013, 85). 

2.1 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Kesič (2012) navaja, da se svet, v katerem živimo, nenehno spreminja in tudi dinamično 

razvija. Slovenska podjetja in tudi mi kot potrošniki se vsak dan srečujemo s procesi 

globalizacije, pospešene internacionalizacije in tudi liberalizacije poslovanja, ki vedno bolj 

dobiva resnično svetovne razsežnosti.  

Mednarodno poslovanje tako vedno bolj pridobiva na pomenu in upravičeno je pričakovati, da 

se bo dinamika poslovanja v mednarodnem okolju le še stopnjevala in povečevala.  



 

5 

Vloga mednarodnega poslovanja je torej usmerjanje poslovanja podjetij in njihovih transakcij 

preko državnih meja, soočanje s konkurenco, medkulturnimi razlikami na mednarodnih trgih, 

kjer je dinamika poslovanja večja.  

2.2 Oblike mednarodnega poslovanja in tveganja 

Pri vstopu podjetja v mednarodno okolje je treba upoštevati dejstvo, da vstopamo v drugačna 

finančna, poslovna, zakonodajna, pravno-regulatorna, kulturna, managerska, tržna in 

sprememb polna okolja, kar daje poslovanju v mednarodnem okolju popolnoma drugačen 

pomen in konotacijo. So pa svetovne države in tudi širša gospodarska združenja (EU, 

NAFTA, MERCOSUR), ki tvorijo skupni svetovni tržni prostor na različni doseženi 

ekonomski stopnji oziroma stopnji doseženega BDP in stanja realne kupne moči (Ruzzier in 

Kesič 2011, 53–54).    

Potrošniki imajo danes na globalnem trgu po vsem svetu različne percepcije in pričakovanja o 

kakovosti, poreklu, ceni, funkcionalnosti in uporabnosti končnih izdelkov ter storitev, ki na 

svetovne trge prihajajo z različnih koncev sveta (Ruzzier in Kesič 2011, 53–54).  

Še nazorneje lahko predstavljene načine in oblike vstopa prikažemo z vidika posrednih in 

neposrednih oblik izvoza ter z vidika razvrščanja oblike glede na tveganje in nadzor 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 71). 
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Slika 1: Tveganje in nadzor glede na izbrano obliko vstopa 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2009, 72. 

Ruzzier in Kesič (2011, 84) navajata, da je uspešnost podjetij v mednarodnem okolju odvisna 

tudi od sposobnosti hitrejšega zaznavanja, proučevanja in spoznavanja različnih tveganj, ta pa 

je treba poskušati vsebinsko in kakovostno čim bolj obvladovati. Skupek tveganj v 

mednarodnem poslovanju lahko delimo v naslednje tri ključne skupine: 

- državna (politična) tveganja – izhajajoč iz političnega, ekonomskega in pravnega okolja 

države, različno vplivajo na poslovanje podjetij; 

- finančna tveganja – različne oblike finančnih tveganj, kot so tečajna in obrestna tveganja, 

devalvacije, revalvacije, apreciacije in depreciacije valut, cenovna tveganja delnih ali 

celotnih neplačil, ki lahko imajo pomemben vpliv na finančno in poslovno stanje podjetij; 

- poslovna (operativna) tveganja – vsa tveganja, ki so povezana s tekočim poslovanjem 

podjetja in njegovimi aktivnostmi v mednarodnem poslovanju. 
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3 NAČINI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Dandanes odločitev o tem, na kateri trg bi podjetje vstopilo, ni enostavna. Podjetje pa zgolj z 

izborom trga še ne prične s poslovanjem, ampak mora izbrati tudi ustrezen način vstopa na trg 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 98). Pri mednarodnem poslovanju oziroma izbiri ustrezne 

oblike vstopa na trg je treba upoštevati tudi različne dejavnike. Ruzzier in Kesič (2011, 55) 

navajata notranje dejavnike (velikosti in pomen podjetja, izkušnje pri MP) in zunanje 

dejavnike (deželno tveganje, medkulturne razlike, velikost in rast trga, trgovinske omejitve).  

3.1 Izvozni model 

Eni najpogostejših in prvih načinov internacionalizacije podjetij, ki z vstopom na mednarodne 

trge šele pričenjajo, so izvozni načini vstopa. Zaradi manjšega tveganja, manj potrebnih virov, 

enostavnosti in preprostosti so najpogostejši v praksi. Prav tako jih večina raziskovalcev na 

področju internacionalizacije izbere kot edino odvisno spremenljivko proučevanja. Delimo jih 

na:  

- posredni izvoz, 

- neposredni izvoz,  

- kooperativni izvoz (Ruzzier in Kesič 2011, 56). 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti posrednega in neposrednega izvoza 

Oblika Prednosti Slabosti 

Posredni izvoz - Večinoma za odprodajo 

presežnih kapacitet 

- Potrebnega malo znanja 

mednarodnih aktivnosti 

 

- Primerno samo za (določene) 

fizične izdelke 

- Ne omogoča nadzora nad 

distribucijo in poprodajnimi 

storitvami 

Neposredni izvoz  - Večji nadzor nad 

elementi marketinškega 

spleta  

- Povečano število 

povratnih informacij 

- Kritični trenutek distribucije 

- Znatni stroški distribucije, 

marketinga in administracije 

Vir: Ruzzier in Kesič, 2011, 57. 

Za posredno obliko izvoza se pogosto odločajo mala podjetja zaradi pomanjkanja lastnih 

potencialov (kadri, informacije, dostop, prednost domačega trga ipd.), ki pa se nadomeščajo z 

uporabo različnih domačih posrednikov (Dubrovski 2013, 229). Dubrovski (2013, 229) 

opisuje tudi vloge posrednika, ki je lahko: 

- izvozni trgovec – posluje v svojem imenu in za svoj račun; 

- provizijski posrednik – posluje v tujem imenu in za tuj račun; 
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- komisionar – posluje v svojem imenu in za tuj račun. 

Ruzzier in Kesič (2011, 55–56) navajata še druge oblike posrednega izvoza: 

- oprtni izvoz (angl. piggyback operations) – že uveljavljeno podjetje na tujem trgu 

prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja; 

- posli a conto meta – vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli; 

- izvozne trgovske družbe – trgovske družbe s tradicijo poslovanja na določenih področjih; 

- izvozna združenja in konzorciji – specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja. 

Podjetja z zrelejšo stopnjo internacionalizacije in poslovanja pa uporabljajo predvsem 

neposredni izvoz, ki ima za razliko od posrednega izvoza naslednje prednosti (Dubrovski 

2013, 229): 

- neposredni stik s tujimi odjemalci; 

- zagotovljen je dotok vnaprejšnjih in povratnih informacij; 

- izgradnja lastnega omrežja v tujini in nadzor nad njim; 

- oblikovanje marketinškega spleta (ponudbe) po lastnih tržno preverjenih zamislih;  

- krepitev lastnega ugleda. 

Za kooperativni izvoz je značilno, da običajno vključuje različne dogovore o možnem 

sodelovanju z drugimi podjetji. V takšnih primerih vso izvedbo izvoznih oziroma 

marketinških aktivnosti ali pa druge posle v mednarodnem poslovanju za druga podjetja 

vodijo izvozno marketinške družbe. Običajno so to manjša podjetja z manj izkušnjami in brez 

lastnih virov. Kot prednost pa se pri kooperativni obliki izvoza kažejo predvsem celovitost 

nastopa, izkušnje, delitev stroškov, njegove slabosti pa so mnogokratna različnost poslovnih 

interesov sodelujočih (Ruzzier in Kesič 2011, 57). 

3.2 Pogodbeni model 

Z gotovostjo lahko trdimo, da so pogodbene oblike danes prevladujoče oblike vstopov na tuje 

trge, pri tem pa se upošteva sodelovanje s kredibilnimi partnerji. Za razliko od izvoznih oblik 

poslovanja se s pogodbenimi oblikami najpogosteje prenese proizvodnja oziroma znanje za 

njen razvoj (ali razvoj procesov, npr. pri storitvah). Pri izvoznih oblikah pa se izdelki ali 

storitve načeloma proizvedejo doma, nato pa jih podjetje posredno/neposredno ali 

kooperativno proda na tujem trgu. Makovec Brenčič idr. (2009, 82–83) navajajo, da so 

najpogostejši vzvodi razvoja pogodbenih oblik bližina kupcem (odjemalcem), zmanjšati 

stroške proizvodnje, skrajšati tržne poti in znižati transportne stroške. Prav tako se je laže 

izogniti omejitvam vstopa, kot so carinske in necarinske omejitve, če si neposredno prisoten 

na trgu kot »domači« proizvajalec. 
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Znotraj pogodbenega modela poznamo več različnih oblik pogodbenih oblik sodelovanja. 

Naslednja preglednica vsebuje pregled štirih oblik, ki so opisane s prednostmi in slabostmi.  

Preglednica 2: Primerjava prednosti in slabosti posameznih pogodbenih oblik 

poslovanja 

Oblika Prednosti Slabosti 

Licenciranje - Izognemo se stroškom 

postavitve lastne 

podružnice 

- Izognemo se tarifam in 

drugim vstopnim oviram 

- Smiselno, ko se soočamo 

s problematičnimi trgi 

(premajhni, preveč 

rizični) 

- Prejemnik licence se ne 

odzove na spremembe trga 

- Dajalcu licence ne omogoča 

razvoja trga 

- Lahko ustvarimo konkurenta 

- Tveganje podcenitve 

prodajnega potenciala izdelka 

Franšizing  - Omogoča hitro rast brez 

velikih investicij in virov 

- Mogoč brez 

(velikega/ustreznega) 

poznavanja tujega 

lokalnega okolja 

- Težka izbira ustreznih 

franšizojemalcev 

- Težek nadzor nad specifičnim 

sredstvom  

- Možnost ustvariti konkurenta 

- Otežen prenos sredstev v 

različna nacionalna in 

kulturna okolja 

Strateška  

zavezništva 

- Prvi korak k 

dolgoročnejšemu 

sodelovanju in 

povezavam 

- Pomaga pri doseganju 

konkurenčnih prednosti 

- Partnerji ostanejo 

neodvisni subjekti 

- Priložnost 

spoznati/testirati 

partnerja 

- Zgrešen cilj/smisel 

ustanovitve povezave 

- Nerazumevanje partnerjevih 

ciljev in motivacij 

- Možnost izpostavitve slabosti 

partnerju (lahko kasneje 

izrabi) 

- Skriti administrativni stroški 

nadzora in vzpostavitve 

 

Drugi pogodbeni 

načini 
- Večinoma kratkoročne  

- Delitev dobičkov je 

določena v pogodbi 

- Omogoča učinkovito 

izrabo virov 

- Oteženo pridobivanje plačil 

- Stalna pogajanja glede novih 

oblik sodelovanja in pogodb 

Vir: Ruzzier in Kesič, 2011, 61. 
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3.3 Naložbeni model 

Investicijski načini vstopa so med malimi in srednjimi podjetji razmeroma redek način vstopa 

na mednarodne trga oziroma so večinoma prepuščeni večjim podjetjem. Vključujejo 

neposredne investicije in lastništvo določenih objektov v ciljni državi (Ruzzier in Kesič 2011, 

60).   

Glede lastništva in nadzora jih lahko razdelimo na tiste, pri katerih gre za delno ali popolno 

lastništvo, kjer gresta dve ali več podjetij zaradi lastništva specifičnih znanj in zmanjševanja 

tveganja ter investicij v skupne naložbe (Ruzzier in Kesič 2011, 60). Rezultat tega je novo 

podjetje, ustanovljeno s kapitalom obeh partnerjev in z možnostjo sodelovanja pri 

upravljanju.  

O skupnih naložbah govorimo, ko se najmanj dve podjetji dogovorita, da bosta skupaj 

ustanovili novo družbo, medtem ko sama v nespremenjenem obsegu poslujejo naprej. Torej 

gre za kapitalsko povezavo v novoustanovljenem podjetju (Dubrovski 2013, 253). 
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4 SVETOVNA AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

Avtomobili in ostala prevozna sredstva so danes ne samo statusni simbol, temveč že kar 

nepogrešljiva dobrina, saj dinamika in hitrost življenja zahtevata vedno večjo prilagodljivost. 

Vse od izuma prvega industrijskega vozila z motorjem na notranje izgorevanje, ki ga je leta 

1889 patentiral Karl Benz, pa do danes je avtomobilski sektor prerasel v enega izmed vodilnih 

na svetu. Po podatkih OICA (2006) je svetovna avtomobilska industrija samo v letu 2005 

proizvedla 66 milijonov vozil. To ustreza vrednosti 1,9 trilijona evrov prometa. Če bi 

proizvodnjo vozil postavili v vlogo države, bi na ta način postala šesto največje gospodarstvo 

na svetu. 

Za zagotavljanje proizvodnje takšnih količin vozil in nadomestnih delov je po navedbah 

OICA (2006) potrebnih več kot pet odstotkov aktivnih zaposlenih v predelovalni industriji na 

svetu. Kar trikrat več ljudi pa je zaposlenih še neposredno v sorodnih industrijskih sektorjih. 

Skupno gledano je v avtomobilski industriji in v z njo povezanih dejavnostih na svetovni 

ravni zaposlenih več kot 50 milijonov ljudi, kar jo ponovno uvršča med najmočnejše 

industrije na svetu. Na področju raziskav in razvoja se avtomobilski proizvajalci uvrščajo med 

največje investitorje, medtem ko ostajajo vodilni v svetu inovacij. 

4.1 Značilnosti poslovanja svetovne avtomobilske industrije 

Dinamika sprememb v okolju in kupčevih zahtev je danes vse večja. Avtomobilski 

proizvajalci se morajo zato vse hitreje prilagajati tem spremembam, kar je ne nazadnje 

razvidno tudi iz obnašanja največjih proizvajalcev vozil, kot so v tem trenutku General 

Motors, Ford, Toyota, Honda, Volkswagen in Daimler Chrysler. Čeprav morajo zaradi tesne 

navezanosti na domači trg delovati lokalno, pa se hkrati krepi potreba po globalnih 

usmeritvah.  

Prisotni v svetovnem globalnem gospodarstvu so soočeni z mednarodno konkurenco in 

pritiski na stroške dela, kar jih mnogokrat sili v selitev v dežele s cenejšo delovno silo, kjer si 

obetajo tudi lokalizacijo prodaje vozil. Dežele, v katere so proizvajalci selili proizvodnje, so 

največkrat Kitajska, Indija in Brazilija. Še vedno pa center razvoja in tehnološkega napredka 

ostaja v Evropi, ZDA in na Japonskem.  

Sturgeon idr. (2009, 9) navajajo, da pospešen razvoj svetovne avtomobilske industrije sega v 

drugo polovico devetdesetih let, predvsem zaradi povečanja industrijskih kapacitet in 

nekaterih večjih združitev med avtomobilskimi proizvajalci. Povečan obseg svetovne trgovine 

je sprožil rast določenih komercialnih distribucijskih sistemov, kar je posledično povečalo 

mednarodno konkurenco med avtomobilskimi proizvajalci. Navkljub dejstvu, da se številna 

večja podjetja soočajo s prekomernimi kapacitetami proizvodnje in nizkimi donosi, 
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avtomobilska industrija še vedno ohranja visok vpliv in pomembnost v svetovnem 

gospodarstvu.  

Na Sliki 2 je prikazano število proizvedenih vozil v milijonih na primeru štiri največjih 

proizvajalk vozil na svetu. 

 

Slika 2: Vodilne države na področju proizvodnje vozil od 1995 do 2009 

Vir: Worldwatch Institute 2010. 

4.2 Vloga dobaviteljev v svetovni avtomobilski industriji 

Vse do danes poznana klasična struktura oskrbovalne verige v avtomobilski industriji je 

sistem, kjer sta odgovornost in pristojnost za razvoj ter izdelavo posameznih komponent 

organizirani v range oziroma tako imenovane TIER. Prvi v verigi je OEM oziroma 

proizvajalec originalnih delov in vozil, ki oblikuje in sestavi vozilo. Dobavitelj prvega ranga 

oziroma TIER1 proizvede in dobavi komponente neposredno proizvajalcu vozil (primer 

zavornega sistema). Enostavnejše posamezne komponente za vgradnjo v dele, ki jih proizvede 

dobavitelj prvega ranga, pa proizvede in dobavi dobavitelj drugega ranga ali TIER2 (npr. 

ohišje zavornega sistema). Dobavitelji tretjega oziroma četrtega ranga večinoma zagotavljajo 

surovino oziroma material, potreben za izdelavo komponent (Veloso in Kumar 2002, 12).  

Veloso in Kumar (2002, 12–13) ugotavljata, da ta preprosta delitev na posamezne range in 

njihove pristojnosti žal ne ustreza več aktualnim strukturam v avtomobilskem sektorju. Novi, 

neposredni dobavitelji postajajo velika globalna oziroma mednarodna podjetja. Nekateri 

izmed njih so se specializirali za razvoj določenih kompleksnih sistemov, spet drugi pa so 
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sposobni integracije več različnih podsistemov. Od njih se pričakujeta popolna odgovornost 

pri razvoju in oblikovanju novih sistemov ter koordinacija cele oskrbovalne verige, potrebne 

za izdelavo in dobavo glavnemu kupcu.  

Vedno večji vpliv dobaviteljev v avtomobilski industriji neposredno vpliva tudi na strukturo 

dobaviteljev. 

Preglednica 3: Struktura dobaviteljev v avtomobilski industriji 

 Dobavitelj 

surovih 

materialov 

Standardni 

dobavitelj 

Dobavitelj 

specialist na 

področju 

komponent 

Dobavitelj 

integrator 

Usmerjenost 

podjetja 

Podjetje, ki 

dobavlja 

surovine OEM 

proizvajalcem 

in njihovim 

TIER1 

dobaviteljem 

Podjetje, ki postavi 

standard na 

globalni ravni za 

določeno 

komponento ali 

sistem 

Podjetje, ki 

oblikuje in 

proizvaja 

komponento, 

prilagojeno 

določeni platformi 

ali vozilu 

Podjetje, ki 

oblikuje in montira 

cel modul ali sistem 

za vozilo 

Prisotnost na 

trgu 

- Lokalna 

- Regionalna 

- Globalna 

- Globalna - Globalna za 

TIER1  

- Regionalna ali 

lokalna za 

TIER2 in 

TIER3 

- Globalna 

Glavne 

kompetence 

- Znanje na 

področju 

materialov 

- Procesni 

inženiring 

- Razvoj, dizajn, 

inženiring 

- Montaža in 

sposobnosti 

upravljanja z 

oskrbovalnimi 

verigami 

- Razvoj, dizajn, 

inženiring 

- Proizvodne 

zmogljivosti na 

področju 

različnih 

tehnologij  

- Ugled znamke 

- Oblikovanje 

izdelka in 

inženiring 

- Montaža in 

sposobnosti 

upravljanja z 

oskrbovalnimi 

verigami 

Tipi 

komponent 

oziroma 

sistemov 

- Jekleni 

profili 

- Material 

aluminij 

- Polimeri 

- Pnevmatike 

- ABS 

- Električne 

komponente 

- Izsekani profili 

- Plastični 

brizganci 

- Pogonske 

komponente za 

motorje 

- Interjer 

- Vrata 

- Šasije 

Vir: Veloso in Kumar 2012, 13. 
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5 POSLOVNO OKOLJE – KITAJSKA 

Kitajska je danes še vedno država v razvoju, ki je po več kot četrt stoletja političnih in 

ekonomskih reform prešla iz planskega v tržno gospodarstvo. Do leta 2005 je tako po 

merjenju paritetne moči postala druga največja ekonomija na svetu, takoj za Združenimi 

državami Amerike, in s tem posledično močno povečala svoj vpliv in vlogo v svetovnem 

gospodarstvu (World Bank Group 2015). V primerjavi z ostalimi državami pa je BDP na 

prebivalca še vedno zelo nizek.  

Kljub visokim potencialom na področju gospodarske rasti, ki posledično ponuja vstop na zelo 

velik trg, pa zaradi razlik na kulturnem in političnem področju za tuje investitorje predstavlja 

določeno stopnjo tveganja in ustvarja občutek negotovosti. V nadaljevanju bomo zato 

predstavili ekonomske, politične in kulturne dejavnike, ki vplivajo na poslovanje na 

Kitajskem. 

5.1 Splošno o Kitajski 

Za lažje razumevanje in hitrejši pregled so osnovni podatki o državi prikazani v Preglednici 4. 

Podatki so tako na enostaven način na voljo podjetjem v primeru širitve na kitajski trg ali pa 

posameznikom, ki razmišljajo o odhodu na Kitajsko. 

Preglednica 4: Osnovni podatki o Ljudski republiki Kitajski 

Uradni naziv: Zhonghua Renmin Gongheguo/Ljudska 

republika Kitajska 

Mednarodna oznaka:  CN/CHN 

Glavno mesto: Peking 

Velikost (km2): 9.561.000  

Prebivalci (mio.): 1.355,7 (ocena 2014) 

Uradni jezik: kitajski (številne različice jezikov in jeziki 

manjšin) 

Etnične skupine:  Han Kitajci 98 %; domorodci 2 % 

Denarna enota: kitajski juan renminbi (CNY) 

Politični sistem: enopartijska večina kitajske komunistične 

stranke (CCP) 

Rast BDP (v %): 7,7 % (2013); (ocena za 2014 = 7,5 %) 

BDP na prebivalca: 5.271 EUR (2013) 

Stopnja inflacije:  2,6-odstotna (2013) 

Povprečna letna bruto plača: 3.430 € 

Stopnja brezposelnosti:  6,6-odstotna (2013) 

Vrednost vsega uvoza v €: 1.615 mrd. EUR (2013) 

Vrednost vsega izvoza v €: 1.350 mrd. EUR (2013) 

Tuje neposredne investicije (TNI): 1.805,7 mrd. EUR (2010) 

Povprečna stopnja rasti TNI: 31,5-odstotna  
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Pomembnejša članstva v mednarodnih 

gospodarskih povezavah in organizacijah: 

IMF (International Monetary Fund) 

APEC (Asian Pacific Economic 

Cooperation) WTO (World Trade 

Organisation) in ASEM (Asia – Europe 

Meeting) 

Vir: Izvozno okno 2014.  

5.2 Vloga in pomen Kitajske v svetu 

Po navedbah spletnega časnika The Economist (1997) je nekdanji francoski voditelj Napoleon 

Kitajsko opisal z besedami »speči velikan«. Pri tem je želel opozoriti na pomembnost njene 

vloge v svetu do leta 1500 in neučinkovito izkoriščene ekonomske in politične potenciale. 

Njegova napoved o svetli prihodnosti Kitajske se je pričela uresničevati v drugi polovici 20. 

stoletja. S takšno hitrostjo se še nobenemu narodu ni uspelo tako hitro povzpeti z roba 

revščine na pot razvite in moderne družbe. 

Preden pa je Kitajska dosegla svoj gospodarski razcvet, je morala opraviti več političnih in 

ekonomskih reform. V nadaljevanju bomo zato predstavili nekaj ključnih dogodkov v njeni 

zgodovini, ki so pomembneje vplivali na razvoj Kitajske.  

Po smrti predsednika Maa Zedonga je oblast prevzel Deng Xiaoping, ki je leta 1978 pričel z 

reformami na gospodarskem in političnem področju in Kitajsko odprl svetu. Njegovi glavni 

cilji so bili zagotovitev politične stabilnosti pod okriljem Komunistične partije Kitajske in 

doseganje visoke gospodarske rasti, ki je med letoma 1979 in 1990 v povprečju letno 

dosegala 9 odstotkov (Lin 2011, 213). 

Kljub temu da so mnogi učenjaki še naprej dvomili o nadaljevanju visoke rasti, je Kitajska 

uspela v obdobju med letoma 1990 in 2000 povprečno letno gospodarsko rast povečati na 

10,4 odstotka. Takšen dosežek je pomenil dramatično nasprotje v primerjavi z manj uspešno 

tranzicijo v državah vzhodne Evrope in bivše Sovjetske zveze. Kitajska je tako na račun 

visoke učinkovitosti pridobila povsem nov status ekonomskega igralca v mednarodnem 

okolju (Lin 2011, 213). 

Za lažje razumevanje gospodarske ekonomske rasti je v nadaljevanju na voljo grafična 

ponazoritev razvoja BDP na prebivalca med Ljudsko republiko Kitajsko in Slovenijo med 

letoma 2009 in 2016, pri čemer so za obdobje od 2014 do 2016 na voljo le ocenjeni podatki 

EIU (Slika 3).  
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Slika 3: Primerjava gibanja BDP na prebivalca 

Vir: Izvozno okno 2014.  

 

Kot posledica višje gospodarske rasti v državah v razvoju se zdaj nahajamo v multipolarnem 

svetu, kjer se teža gospodarskega vpliva seli iz gospodarstva G7 v države v razvoju. Prispevki 

Kitajske v novonastalem svetovnem gospodarskem položaju so številni. Mnoge države v 

razvoju so namreč še vedno glavni proizvajalci kmetijskih in naravnih virov ter surovin (Lin 

2011, 226–227). 

Poleg tega kitajska vlada s svojimi podjetji zagotavlja sredstva za naložbe v infrastrukturo na 

trgih v razvoju in v državah z nizkimi dohodki. To se zelo intenzivno že dogaja v Afriki, kjer 

bo Kitajska še naprej povečevala svoj gospodarski in politični vpliv. Sčasoma obstaja tudi 

možnost postopnega uvajanja kitajskega renminbija kot svetovne rezervne valute, a bi to 

zahtevalo številne temeljne reforme v kitajskem gospodarstvu. Kljub temu postaja tudi takšno 

dejstvo neizogibno, upoštevajoč rastoče relativne moči Kitajske z vidika globalne ekonomije 

(Lin 2011, 226–227). 

5.3 Značilnosti poslovanja na kitajskem trgu 

Kitajska je zaradi svoje edinstvenosti zanimiva v več pogledih. S kar 1,3 milijarde prebivalcev 

ponuja največji trg na svetu. Drugo največje gospodarstvo sveta tako ni več le dežela s poceni 

delovno silo, temveč postaja atraktivna destinacija za sklepanje novih poslov.  

Do danes je tako s svojo prisotnostjo na kitajskem trgu nase opozorilo že kar nekaj znanih 

mednarodnih gigantov, kot so Microsoft, Volkswagen, Starbucks, Tesco. Kljub temu pa 
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poslovno okolje na Kitajskem poleg številnih priložnosti za širjenje posla in investicije ponuja 

tudi izzive. Vse večja konkurenca na kitajskem trgu, specifična birokracija, poznavanje jezika, 

kulture in poslovne etike so le nekatere izmed ovir, na katere naletijo tuji investitorji. 

Business Insider Inc. (2010) navaja, da zahtevajo določeni administrativni postopki na 

Kitajskem mnogo več časa kot na zahodu, kjer so precej poenostavljeni. Odpiranje bančnih 

računov, registracija tujega podjetja, pridobivanje različnih dovoljenj se lahko zavleče tudi za 

mesece. Manjša moč pravne države in nedosledno izvajanje predpisov pomeni, da je treba 

upoštevati dodaten čas pri izvajanju prej omenjenih postopkov. 

Dumont (2012) pravi, da na Kitajskem trenutno obstajata dva glavna elementa kot gonilnika 

sprememb, ki neposredno vplivata na značilnosti poslovanja. To sta internetna tehnologija in 

unikatna demografska struktura prebivalstva, na katero vpliva politika družine enega otroka. 

Kitajska je daleč največji svetovni trg, posledično vključuje eno izmed najbolj živahnih 

spletnih skupnosti, ki vpliva na obličje globalnega poslovanja in ga spreminja. 

Podjetje, ki vstopa na kitajski trg, mora biti na takšne spremembe poslovanja pripravljeno. Za 

dolgoročen uspeh je torej pomembna sposobnost trajnega prilagajanja spremembam v kitajski 

družbi. 

Značilnosti kitajskega gospodarskega modela se spreminjajo – gospodarska rast je od začetka 

gospodarskih reform na Kitajskem do danes temeljila na pretežno infrastrukturnih investicijah 

in izvozu. Rast »nove Kitajske« pa bo v prihodnosti temeljila na povečevanju domače 

potrošnje, razvoju storitvenega sektorja, razmahu trgovine na drobno, domačem transportu, 

turizmu in potovanjih, kakovostni izrabi prostega časa in skrbi za osebno zdravje. Takšen je 

načrt kitajske vlade (Izvozno okno 2014). 

5.4 Vpliv kitajske kulture na poslovno okolje 

Za boljše razumevanje vpliva kitajske kulture na poslovanje je treba najprej pobliže spoznati 

nekatere kulturne vrednote in značilnosti, ki so zgodovinsko gledano prisotne že stoletja in s 

tem močno zakoreninjene v družbi.  

Kitajska družba je pod močnim vplivom tradicionalnih vrednot, povezanih s konfucijanstvom, 

za katero je znan strog sistem norm in dostojanstva. Določajo način obnašanja posameznika v 

družbi, pri čemer je upoštevanje hierarhije osrednjega pomena. Takšne tradicionalne vrednote 

imajo značilen pomen za odnose zaposlenih v podjetjih oziroma splošen vpliv na poslovanje 

(Irwin 2012, 5).  

Irwin (2012, 5) pojasni, da se izraz za poslovno etiko v mandarinščini imenuje »shang de«. 

Tisti, ki so zavezani k tej vrsti poslovne prakse, pa se imenujejo »Ru Shang« ali »konfucijski 



 

18 

poslovnež«. Po tradicionalnem prepričanju pomeni uporaba teh vrst veščin in načina življenja 

pot do uspeha na poslovnem področju. 

Eden izmed kompleksnih elementov znotraj kitajske kulture pa je tudi »gaunxi«. Uporablja se 

za opisovanje specifičnih osebnih odnosov oziroma povezave med ljudmi. Natančneje se 

lahko opiše kot sistem odnosov, osebnih povezav, kontaktov in omrežij. Podrobneje gre za 

poglobljene in osebne odnose med ljudmi, največkrat poslovneži (So in Walker 2006, 4).  

Gre torej za zaupanja vreden odnos, pri katerem se v zameno za določene usluge pričakuje 

tudi njihovo povračilo. V primeru vlaganja v odnos »guanxi« gre za večanje socialnega 

kapitala, ki se ga ne pridobi zgolj z izmenjavo vizitk ali poslovno večerjo. V nobenem 

primeru pa v odnos »guanxi« ne vstopajo podjetja (ali ga predstavljajo), ampak zgolj 

posamezniki (So in Walker 2006, 4).   

Na področju poslovnega sodelovanja s kitajskimi partnerji je torej zelo pomembno poznati 

specifike koncepta »guanxi«, saj lahko dolgoročno pomembno vpliva na odnos. S Slike 3 je 

razviden praktičen primer oziroma prikaz koncepta »guanxi«, ki je odločilen, saj so dobra 

medsebojna razmerja ključnega pomena.   

 

Slika 4: Slikovni prikaz koncepta »guanxi« 

Vir: Hennessey 2013. 

 

»Mianzi« se navezuje na t. i. koncept obraza in je poleg koncepta »guanxi« eden izmed 

temeljnih konceptov kitajske kulture. V širši definiciji »mianzi« pomeni osebni ponos in 

samospoštovanje. Gre za koncept, ki označuje osebno integriteto, spoštovanje, položaj 

posameznika v družbi. V primeru javnega nestrinjanja oziroma konfrontacije z osebo na 

določeni hierarhični lestvici lahko pride do izgube obraza kitajskega poslovnega partnerja ali 

sodelavca (Irwin 2012, 5). 
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Kitajci tuje poslovneže vidijo kot predstavnike njihovih podjetij, in ne kot posameznike. 

Položaj ali rang igra v poslovnem svetu na Kitajskem še posebej pomembno vlogo, ki jo je 

treba v medsebojni komunikaciji še kako upoštevati. Prav tako kitajski poslovneži postavljajo 

srečanja v živo pred pisno oziroma telefonsko komunikacijo. Vsekakor so poslovni odnosi 

grajeni na formalni ravni. Med sklepanjem poslov je treba upoštevati načelo potrpežljivosti, 

saj je navadno potrebnega več časa za vzpostavitev ustreznega poslovnega odnosa kot drugod 

po svetu (Fogel 2010, 27). 
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6 ZNAČILNOSTI AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE NA KITAJSKEM 

Od leta 1980 naprej so se globalna proizvodnja, meddržavno trgovanje in tuje neto investicije 

močno okrepile in povečale svojo dejavnost. Države v razvoju, kot so Kitajska, Indija in 

Brazilija, so s svojo poceni, a usposobljeno delovno silo privabljale tuje proizvajalce in 

njihove investicije za razvoj domačega trga in spodbujanje izvoza nazaj v razvite države 

(Sturgeon idr. 2009, 9).  

Tako veliko rast je z novimi regulacijami povzročila tudi liberalizacija mednarodne trgovine 

(WTO) in njenih dogovorov z ostalimi subjekti v svetovnem gospodarstvu. Proizvodnja vozil 

na globalni ravni se je od leta 1975 pa do danes več kot podvojila, in sicer s 33 milijonov 

vozil na skoraj 73 milijonov v letu 2007. Velik delež pri povečanju proizvodnje so prispevale 

države v razvoju, kot sta Kitajska in Indija (Sturgeon idr. 2009, 9–10). 

 

Slika 5: Evolucija razvoja proizvodnje vozil v novo industrializiranih ekonomijah od 

leta 1971 do leta 2003 

Vir: Holweg, Luo in Oliver 2009, 2. 

Po vstopu prvih svetovnih avtomobilskih proizvajalcev na kitajski trg v obliki skupnih 

podjetij ali joint venture (primer Volkswagen – FAW) je danes kitajski avtomobilski trg eden 

izmed največjih na svetu (Holweg, Luo in Oliver 2009, 8). 

Niedermeyer (2014) navaja, da so danes na Kitajskem prisotni vsi pomembnejši svetovni 

avtomobilski proizvajalci, kot so Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, General Motors, 

Honda in Nissan. Struktura proizvajalcev vozil na Kitajskem je iz razloga prisotnosti 

svetovnih gigantov in tudi močne konkurence domačih avtomobilskih proizvajalcev vozil 

raznolika. Vendar je kitajska vlada vse od vstopa prej omenjenih svetovnih gigantov želela 
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izdelati tudi svoje domače šampione na področju proizvodnje vozil, ob predpostavki, da bi po 

prodaji kaj kmalu prehiteli tuje proizvajalce vozil. Če upoštevamo, da so bila partnerstva med 

tujimi in domačimi proizvajalci vozil do določene meje prisiljena, pa zaradi tega domačim 

kitajskim proizvajalcem manjka nekaj inovativnosti. Iz tega razloga so kitajske avtomobilske 

znamke v juliju 2014 zavzemale zgolj 34,6 odstotka domačega trga. 

 

Slika 6: Število prodanih vozil glavnih kitajskih proizvajalcev (januar–julij 2014) 

Vir: Niedermeyer 2014.  

 

Po vzoru OEM so tudi nekateri večji dobavitelji v avtomobilski industriji ali TIER1 

vzpostavili svoja predstavništva in kasneje tudi proizvodne lokacije na Kitajskem, prek 

katerih lahko učinkovito oskrbujejo svoje kupce. Svojim dobaviteljem so postavili zahteve po 

lokalizaciji svojih proizvodnih enot na kitajskem trgu, saj je bil to edini način, s katerim bi 

lahko konkurirali cenam kitajskih proizvajalcev. Če se ključni dobavitelji ne bi odločili za 

postavitev proizvodnih enot in predstavništev na Kitajskem, bi se lahko znašli v precej 

neugodnem položaju z vidika pridobitve bodočih poslov z OEM (Veloso in Kumar 2002, 6). 

Prisotnost na kitajskem trgu pa za OEM in dobavitelje ne predstavlja samo prednosti, kot so 

nižji stroški delovne sile, temveč tudi določena tveganja, kot je predvsem zelo majhen obseg 

razvoja svojih inovacij in tehnologije. To pa tudi zaradi tega, ker razvojni centri teh podjetij v 

takšni meri na Kitajskem še niso prisotni, saj poleg navedenega obstaja tudi nevarnost 

hitrejšega prevzema oziroma izgube kompetentnih in konkurenčnih znanj posameznega 

dobavitelja.  

Vsekakor je struktura avtomobilske industrije na Kitajskem odvisna od političnih dejavnikov 

centralne vlade in tudi lokalnih vlad, interesov domačih in tujih vlagateljev. Prav ti interesi se 

mnogokrat prepletajo, veliko pa je odvisno tudi od pogajalske moči posameznih partnerjev. 

Na koncu morajo vsi sklepati kompromise za dosego določenega cilja.  

Visoka gospodarska rast sovpada s hitrostjo razvoja avtomobilske industrije na Kitajskem in 

spada v širši kontekst razumevanja gospodarskega razvoja Kitajske. Tega je na eni strani 
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oblikovala ekonomska politika centralne vlade, sooblikovala pa organizacija WTO po 

priključitvi Kitajske.  

6.1 Zgodovina avtomobilske industrije na Kitajskem 

Za razumevanje razvoja in zgodovine avtomobilske industrije na Kitajskem je treba najprej 

razumeti evolucijo razvoja kitajskega gospodarstva, na katero je vplivala centralna vlada s 

svojimi ukrepi na gospodarskem in političnem področju. Zgodovino kitajske industrije na 

področju izdelave vozil lahko razdelimo na sledeča ključna obdobja: centralno plansko 

obdobje (1949–1979), fazo ekspanzije (1979–1994), fazo koncentracije (1994–2004) in 

zadnje obdobje po letu 2004 (Holweg, Luo in Oliver 2009, 2).  

Prvo zgodovinsko obdobje se je odvijalo med letoma 1949 in 1979, med tako imenovanim 

centralno planskim obdobjem. Kot navaja Gachuz (2012, 97), je to obdobje povezano z 

vzpostavitvijo petletnega gospodarskega načrta kitajske centralne vlade med letoma 1953 in 

1957 z namenom povečanja težke industrije in kapitalnih dobrin. Na podlagi teh aktivnosti se 

močneje razvije jeklarska industrija, ki je bila ključna za ekspanzijo domačega gospodarstva.  

V sklopu tega razvoja je leta 1953 začela s svojim poslovanjem družba FAW (First 

Automotive Works), ki je leta 1958 izdelala tudi svoj prvi osebni avtomobil in tako postala 

prvi domači avtomobilski proizvajalec na Kitajskem. Prvo zgodovinsko obdobje se zaključi še 

z ustanovitvijo drugega največjega avtomobilskega proizvajalca na Kitajskem v letu 1969, ki 

se je sprva imenoval Second Automobile Works, kasneje pa se je preimenoval v Donfeng 

Motor Corporation (Gachuz 2012, 97–98). 

Po letu 1970 se Kitajska s ponovno priključitvijo Združenim narodom, smrtjo Maa Zedonga 

in novoizvoljenim voditeljem Dengom Xiaopingom odpre svetu. Po izvedenih političnih 

reformah prejmejo lokalne provincialne oblasti več avtonomije pri sprejemanju odločitev na 

gospodarskem področju. Številne province izberejo kot svojo strateško usmeritev za razvoj 

prav avtomobilsko industrijo, ki skozi rast najprej zviša obseg proizvedenih vozil in poveča 

paleto izdelkov (Holweg, Luo in Oliver 2009, 5). 
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V nadaljevanju je predstavljen grafični prikaz (Graf 2) porasta števila proizvajalcev vozil na 

Kitajskem po letu 1970, kar je bila posledica reform na političnem in gospodarskem področju.  

 

 

Slika 7: Rast števila proizvajalcev vozil na Kitajskem med letoma 1955 in 1995   

Vir: Holweg, Luo in Oliver 2009, 12. 

V osemdesetih letih po novih reformah kitajske centralne vlade nastanejo glavne gospodarske 

spodbude, tako imenovane proste trgovinske cone. Kot rezultat vzpostavitve takšnih pogojev 

za spodbujanje tujih in domačih investicij v le določenih gospodarskih sektorjih domači 

družbeni proizvod med letoma 1980 in 1988 v povprečju naraste na 11,3 odstotka (Gachuz 

2012, 98). 

Znotraj vzpostavitve pogojev z vidika prostih trgovinskih con in visoke gospodarske rasti 

kitajska vlada prične z agresivno promocijo ustanovitve skupnih podjetij (joint venture). Cilj 

ustanovitve tovrstnih podjetij je privabiti vodilne tuje avtomobilske družbe z namenom 

pridobivanja znanj in kompetenc na področju inovativnih tehnologij v avtomobilski industriji.  

To bi lahko zagotovilo vzpostavitev sposobnih domačih podjetij za množično proizvodnjo 

visokokakovostnih osebnih vozil za kitajski trg. Prav tako bi pridobili tudi tuji proizvajalci kot 

investitorji, saj njihova prisotnost na kitajskem tržišču kot enem izmed najbolj rastočih 

pomeni visok potencial za razvoj in prodajo vozil na tem trgu.  
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V okviru politike vlaganj v skupna podjetja so tako nastala prva tri večja JV podjetja, 

imenovana tudi »veliki trije« (Gachuz 2012, 98): 

- First Automotive Works (FAW), 

- Shanghai Automobile Industry Company (SAIC), 

- Dongfeng Motor (DFM). 

Vsi trije proizvajalci so sklenili pogodbe s tremi velikimi tujimi avtomobilskimi proizvajalci. 

Prav SAIC pa je postalo največje skupno podjetje, avtomobilski konglomerat, v letu 1985 

združeno s tujim avtomobilskim proizvajalcem Volkswagen (Shanghai Volkswagen). Glavna 

usmerjenost družbe SAIC postaneta proizvodnja in distribucija luksuznega vozila znamke 

Passat (Gachuz 2012, 98).  

6.2 Razvoj avtomobilske industrije na Kitajskem 

V letu 1994 je kitajska vlada izbrala in oblikovala določene gospodarske oziroma proizvodne 

sektorje kot »stebre industrije«. Eden izmed teh stebrov je bila tudi avtomobilska industrija 

(Gachuz 2012, 13). 

Za sestavo enega vozila je potrebnih tudi več kot 10.000 različnih komponent, kar pomeni, da 

so poleg glavnega sestavljavca in konstruktorja vozila vpleteni mnogi drugi gospodarski 

subjekti, kar posledično še pospeši gospodarski razvoj. To je eden izmed glavnih razlogov in 

pogojev za izdelavo kitajske vladne avtomobilsko-industrijske politike, odobrene v letu 1994. 

Potrjena politika je imela štiri glavne cilje (Gachuz 2012, 13): 

- vzpostaviti in ustvariti velike in redke skupine proizvajalcev osebnih vozil (s ciljem 

zajezitve in zamenjave močno razpršenih manjših proizvajalcev); 

- optimizirati industrijo komponent (dobaviteljev); 

- izboljšati sposobnosti razvoja izdelkov; 

- spodbujati osebno lastništvo vozil.  

Zaradi povezovanj kitajskih avtomobilskih proizvajalcev s tujimi v obliki skupnih podjetij v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja je prišlo do intenzivne rasti proizvedenih vozil, 

kvantitativno in kvalitativno. Povprečna letna proizvodnja vozil v devetdesetih letih je narasla 

z manj kot 2 milijonov vozil na več kot 9,5 milijona letno v letu 2008. Kitajska je tako v 

količini proizvodnje vozil v letu 2008 že prehitela države, kot so Koreja, Francija, Nemčija in 

ZDA, medtem ko že zelo tesno sledi Japonski (Tang 2009, 1). 

Na Sliki 6 je prikazan razvoj količin proizvedenih vozil in razvidna rast proizvodnje na 

Kitajskem. Medtem ko je leta 2000 Kitajska proizvedla nekaj več kot 2 milijona vozil, je v 

letu 2005 s skoraj 5,8 milijona proizvedenih vozil že dohitela Nemčijo, eno izmed največjih 

proizvajalk vozil v Evropi (Tang 2009, 3). 
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Slika 8: Rast prodaje v količini prodanih vozil od leta 2000 do leta 2008 (primerjava 

Kitajske z ostalimi večjimi trgi) 

Vir: Tang 2009, 4. 

 

Vsi večji tuji avtomobilski proizvajalci si še naprej obetajo povečanje prodaje in s tem 

potrebo po industrijskih zmogljivostih proizvodnje vozil glede na povpraševanje trga. Za 

primer vzemimo nemškega proizvajalca Daimlerja, ki želi s povečanjem obstoječega obrata 

na Kitajskem povečati proizvodne kapacitete ter s tem vpliv in obseg prodaje. Kot pravi 

predsedujoči podjetja Daimler na Kitajskem g. Hubert Toska, lahko na podlagi novega 

modela GLA, ki prejema pozitivne kritike kitajskih kupcev, računajo na povečanje prodaje. Z 

investicijo, vredno 720 milijonov evrov, bodo skupaj s kitajskim partnerjem BAIC razširili 

obstoječi obrat v Pekingu (Manager Magazin 2015). 

Glede razvoja avtomobilske industrije v prihodnje analitiki nakazujejo na nekaj različnih 

scenarijev, ki so odvisni od izvedbe reform centralne vlade na političnem in ekonomskem 

področju v prihodnjih letih.  

Holweg, Luo in Oliver (2009, 38) navajajo, da ima Kitajska eno izmed najnižjih stopenj 

lastništva vozil v mednarodnih primerjavah. Vendar pa hkrati opozarja, da je drastično 

povečanje lastništva vozil v prihodnosti malo verjetno zaradi ekonomskih razlogov ter 

velikega števila prebivalstva na ruralnih področjih, kjer cestna infrastruktura še ne ustreza 

razvoju prometa. Prav tako lokalne vlade v večjih mestih, kot je Šanghaj, ne motivirajo 

uporabe osebnega vozila kot transportnega sredstva.  

Preglednica 5 prikazuje število prebivalcev na vozilo v državah v razvoju. S tega vidika jasno 

nakazuje potenciale na kitajskem trgu. 
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Preglednica 5: Lastništvo osebnih vozil v izbranih državah v razvoju, 2002  

 Število 

prebivalcev na 

1 vozilo 

Število vozil v 

uporabi (samo 

osebna vozila) 

Število vozil v 

uporabi (skupaj) 

Osebna vozila kot 

odstotek od vsega 

voznega parka 

Argentina 

Brazilija 

Mehika 

Kitajska 

5,4 

8,8 

8,4 

87,6 

5,4 

15,8 

12,2 

4,3 

7,0 

19,8 

17,8 

14,5 

77 

80 

69 

30 

Vir: Holweg, Luo in Oliver 2009, 39.  

Holweg, Luo in Oliver (2009, 39) v nadaljevanju poudarjajo potencial povečanja prodaje 

vozil z vidika trenutnih presežnih kapacitet proizvodnje vozil na Kitajskem, ki presegajo 

trenutno povpraševanje. To lahko vodi v povečanje zalog vozil in posledično v znižanje cen 

vozil na trgu, kar lahko ima pozitivne učinke na prodajo.  

Ključni kazalnik, ki ostaja pomembno merilo primerjave ustreznosti vozil na mednarodni 

ravni, je kakovost, ki jo izdelek doseže ob končni izdelavi in jo ohranja po njej. Tako 

strateško pomemben dolgoročni dejavnik, kot je kakovost, bodo morali kitajski proizvajalci 

približati ravni ostalih globalnih proizvajalcev vozil, če bodo hoteli ostati dovolj konkurenčni 

v tekmovanju z njimi.  
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7 EMPIRIČNI DEL – PROUČEVANJE IN ANALIZA STRATEGIJE VSTOPA 

SKUPINE NOVEM NA KITAJSKI TRG 

V okviru postopkov lokalizacije dobaviteljev na kitajskem trgu za vodilne svetovne 

proizvajalce vozil, ki so že bili prisotni, je v sodelovanje pritegnilo tudi Skupino Novem.  

Ob predpostavki, da je skupina Novem v obdobju tik pred vstopom na kitajski trg že bila ena 

izmed vodilnih proizvajalcev dekorativnih letvic za interjer vozil visokega cenovnega razreda, 

ji prihodnjo rast na mednarodni ravni zagotavlja le še prisotnost na kitajskem trgu. V 

nadaljevanju bomo predstavili strateške razloge in vplivne dejavnike, ki so botrovali vstopu 

skupine Novem na kitajski trg. Prav tako bomo predstavili razloge za izbiro določene oblike 

vstopa, kar je z vidika vpliva na poslovanje odločilnega pomena. 

7.1 Predstavitev poslovne skupine Novem  

V letu 1995 je podjetje, takrat imenovano EMPE, s sedežem v Geretsriedu v Nemčiji, ki se je 

ukvarjalo predvsem s proizvodnjo vratnih panelov in le delno s proizvodnjo lesenih 

dekorativnih materialov, dobilo nove lastnike, CVC Capital Partners in Goldman & Sachs. 

Prihod novih lastnikov je podjetju EMPE zagotovil tržno konkurenčnost in novo strateško 

usmeritev. Pridobitev svežega kapitala je prispevala k optimalnemu nadaljnjemu razvoju 

kompetenc podjetja EMPE (Skupina Novem, 2014a). 

Po ločitvi od glavnega podjetja EMPE v Geretsriedu je postal obrat v kraju Vorbach v 

Nemčiji samostojen, kasneje pa se je na istem mestu zgradila nova centrala. Med to ločitvijo 

se je podjetje EMPE v celoti usmerilo na proizvodnjo lesenih dekorativnih materialov za 

notranji interjer vozil in s tem postavilo novo strateško usmeritev proizvodnje (Skupina 

Novem, 2014a). 

Eden izmed naslednjih mejnikov se je zgodil v letu 1998, ko se je podjetje EMPE Autoteile 

GmbH uradno preimenovalo v Novem Car Interior Design GmbH (Skupina Novem, 2014a). 

Novo ime podjetja je hkrati pomenilo tudi izvedbo večjih sprememb pri usmeritvi poslovanja. 

Cilj podjetja je bil razviti kompetence v proizvodnji dekorativnih letvic oziroma izdelkov z 

novimi površinami. Materiali, kot sta karbon in aluminij, pa so bili opredeljeni kot dodaten 

potencial. Z ustvarjalnim in inovativnim dizajnom svojih izdelkov je podjetje Novem postalo 

zelo iskano in konkurenčno v avtomobilski industriji (Skupina Novem, 2014a). 

Leta 2004 je bilo podjetje Novem prodano skupini AlpInvest Partners in 3i. S prevzemom 

novih lastnikov sta se potrdila in zagotovila postavljena strategija in poslanstvo podjetja. Z 

novimi investicijami v infrastrukturo in razvoj kompetenc se je podjetje iz majhnega, nekoč 

družinskega obrata razvilo v mednarodno podjetje z globalno mrežo poslovanja. V juniju 
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2008 je podjetje Novem prevzela skupina Barclays Private Equity in nazadnje v letu 2011 

skupina Bregal Capital LLP s sedežem v Londonu (Skupina Novem 2014a). 

Novem svoje visokokakovostne izdelke med drugim dobavlja avtomobilskim proizvajalcem 

premium, luksuznih in športnih razredov. Porsche ali Masserati sta le dva izmed teh (Skupina 

Novem, 2014a). 

 

       

 

Slika 9: Prikaz različnih izdelkov Skupine Novem  

Vir: Skupina Novem, 2014a. 

 

S svojim enkratnim portfeljem kupcev oskrbuje podjetja: Audi, Alfa Romeo, BMW, Chrysler, 

General Motors, Maserati, Mini, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Tesla, Toyota in Volvo 

(Skupina Novem, 2014a). 

Danes, v letu 2015, je Skupina Novem globalno proizvodno podjetje z nekaj več kot 4500 

zaposlenimi. S skupno dvanajstimi proizvodnimi in razvojnimi obrati je prisotno v Evropi, 

Aziji, Mehiki, Hondurasu in v Združenih državah Amerike (Skupina Novem, 2014a).  
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Slika 10: Pregled svetovne prisotnosti proizvodnih obratov Skupine Novem 

Vir: Skupina Novem, 2014b. 

7.2 Strategija mednarodnega poslovanja Skupine Novem 

V zadnjih dveh desetletjih se je skupina utrdila kot zanesljiv dobavitelj prvega ranga s 

sedežem v Nemčiji, globalno pa je prisotna na ključnih svetovnih avtomobilskih trgih v Aziji, 

Evropi in Ameriki (Skupina Novem, 2014a).  

Na podlagi tržnih sprememb v okviru avtomobilske industrije se Skupina Novem za vstop na 

tuje trge oziroma za strukturne spremembe skupine na globalni ravni odloča načrtovano. Pred 

vstopi na nove trge je treba zaradi zahtevnosti procesa opraviti več analiz in proučitev trga. Za 

ta namen se praviloma najamejo ustrezna svetovalna podjetja, ki novo tržišče proučijo z vseh 

pomembnih vidikov (Skupina Novem, 2014a).  

Pri širitvi poslovanja je še posebej osredotočena na premike avtomobilskih proizvajalcev v 

smislu osvajanja novih trgov. Zaradi specifičnosti in zahtevnosti proizvodnje dekorativnih 

izdelkov, ki za dosego ustrezne kakovosti zahtevajo veliko znanja in izkušenj, avtomobilski 

proizvajalci v trenutku vstopanja na nov trg zahtevajo ali najmanj pričakujejo lokalno 

prisotnost strateških dobaviteljev (Skupina Novem, 2014a). 

Biti prisoten na globalnih trgih, v bližini strateško pomembnih kupcev, je v okviru 

internacionalizacije za skupino Novem eden izmed glavnih ciljev. Zaradi zaščite intelektualne 

lastnine, kompetentnih znanj, inovativnih procesov in zagotovitve vpliva centralnega vodenja 

koncerna se Skupina Novem odloča za neposredno obliko vstopa na tuje trge. Postopki 

internacionalizacije pa ne ustvarjajo le konkurenčnih prednosti podjetja, temveč neposredno 
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vplivajo tudi na področje inovativnosti. Po izkušnjah Skupine Novem je eden izmed ključnih 

elementov poslovanja na tako različnih trgih in regijah prav sposobnost prevzema novih znanj 

na novih lokacijah in implementacije zapletene tehnologije v nova okolja (Skupina Novem, 

2014a).  

Kot pozitiven učinek te spremembe mnogokrat spodbujajo inovativnost, saj so sodelavci na 

novih lokacijah sposobni povsem drugačnega pogleda na obstoječe tehnologije in procese 

izdelave izdelkov.  

7.3 Predstavitev strateških razlogov za vstop na kitajski trg 

Po vstopu Kitajske v organizacijo WTO v letu 2001 in pridobitvi novih lastnikov v Skupini 

Novem je bila določena jasna zahteva vodstva Novem po prisotnosti skupine v enem izmed 

najhitreje rastočih gospodarstev na svetu. Strateške prednosti prisotnosti skupine na kitajskem 

trgu so bile ocenjene kot potencialno ustrezne. Iz tega razloga je bila zahteva vodstva po 

vstopu na kitajski trg eden izmed glavnih gonilnikov (Skupina Novem, 2014a).  

Zaradi potreb po fleksibilnosti dobaviteljev blizu proizvodnim lokacijam, še posebej tistih 

ključnih, takšni sistemi niso bili ocenjeni kot dolgoročno učinkoviti. Iz tega razloga so pričeli 

prvi avtomobilski proizvajalci pogojevati ali ponujati možnost sodelovanja s Skupino Novem 

pri bodočih poslih na Kitajskem z vstopom oziroma postavitvijo proizvodnega obrata na 

Kitajskem (Skupina Novem, 2014a). 

Kot primer lahko navedemo sodelovanje avtomobilskega giganta BMW s Skupino Novem 

glede možnosti proizvodnje dekorativnih lesenih letvic za notranjost novega modela serije 5 

(F10) za kitajski trg v primeru vstopa Skupine Novem na kitajski trg. Kasneje so temu sledili 

še ostali OEM. V letu 2010 prične Novem s predserijsko proizvodnjo za vozilo Audi A6 (C7) 

za evropski oziroma svetovni trg v svojem obratu v Langfangu na Kitajskem, medtem ko v 

letu 2011 že steče predserijska proizvodnja komponent za Audi A6 (T99), ki je namenjen 

izključno kitajskemu trgu.  

 



 

31 

 

Slika 11: Notranjost vozila Audi A6 (C7), za katero lesene dekorativne letvice izdeluje 

Skupina Novem 

Vir: Motor Trend 2014. 

Poleg prednosti, ki jih prinaša neposredna bližina avtomobilskih proizvajalcev v regiji, pa je 

Kitajska kot gospodarstvo v razvoju privlačna tudi z vidika cenejših stroškov delovne sile.  

Skupina Novem lahko na podlagi strateške pozicije svojega predstavništva in proizvodnega 

obrata na Kitajskem do določene mere sama odloča, kje na svetu bo proizvajala določen 

izdelek, izbran in odobren od kupca. Kot primer lahko vzamemo nedavno nominiran projekt 

avtomobilskega proizvajalca Daimler, vozilo GLK (X253) (Skupina Novem, 2014a). 

7.4 Izbira ustrezne oblike vstopa na kitajski trg 

Pri izbiri med zakonsko dopustnimi in razpoložljivimi oblikami vstopa na kitajski trg za tuja 

podjetja smo v nadaljevanju predstavili dve najpomembnejši in najpogostejši obliki vstopa 

tujih podjetij, med katerima je izbirala tudi Skupina Novem.  

Med izvajanjem investicijske politike kitajske vlade, imenovane tudi politike »odprtih vrat«, s 

pričetkom pred okvirno dvema desetletjema, so tuji vlagatelji za vstop na kitajski trg najprej 

uporabljali obliko skupnih naložb v novo podjetje, imenovano joint venture. Sprva so kitajske 

oblasti to obliko vstopa uporabile kot orodje za prenos znanja na področju tehnologije in 

vodenja podjetij, tuji vlagatelji pa so bili v zameno deležni prisotnosti na rastočem trgu z 

ugodnostmi cenejše delovne sile (Skupina Novem, 2014a). 

Joint venture je poslovni dogovor, pri katerem udeleženci ustvarijo nov poslovni subjekt ali 

uradno pogodbeno razmerje. Pri tem se delijo investicijski in obratovalni stroški ter 

odgovornost pri upravljanju podjetja. Delijo pa se tudi izgube ali dobiček pri poslovanju 

(InterChina 2011). 
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V primeru Skupine Novem so v prvi fazi iskanja ustreznih partnerjev za vstop na kitajski trg 

potekala obsežna pogajanja z dvema kitajskima družbama z namenom vstopa v poslovno 

razmerje. Cilj pogajanja je bil pridobiti zaupanja vrednega partnerja na kitajski strani z 

ustreznim in stabilnim finančnim ozadjem in bogato poslovno mrežo poznanstev in 

kontaktov, saj bi to olajšalo poslovanje novonastale družbe in ustvarilo nove priložnosti 

(Skupina Novem, 2014a). 

Žal pogajanja niso prinesla želenih rezultatov. Kulturne razlike so bile prevelike. Med 

pogajanjem na pogodbenem področju pa je bilo razvidno, da namen kitajskih partnerjev ni bil 

zagotovitev enakovrednega položaja podjetja Novem pri odločanju, temveč jasen interes po 

kompetentnem znanju in tehnologiji tujega investitorja (Skupina Novem, 2014a). 

V obdobju pogajanj s potencialnimi kitajskimi partnerji (2006–2007) pa je v ospredje 

prihajala nova možna in zanimiva oblika vstopa na tuji trg. »Wholly foreign owned 

enterprise« (WFOE) oziroma podjetje v tuji lasti je oblika vstopa, ki zahteva od tujega 

investitorja ves ustanovitveni kapital za zagon podjetja (WFOE 2015). 

Oblika WFOE je bila v osnovi zasnovana in namenjena za podjetja, ki se ukvarjajo s 

proizvodnimi dejavnostmi ali pa uvajajo napredne tehnologije. Vsako podjetje na Kitajskem, 

ustanovljeno s 100-odstotnim tujim vložkom, se tako imenuje WFOE. Prednosti pri izbiri te 

oblike so (WFOE 2015):  

- svoboda lastnika pri sprejemanju poslovnih odločitev matičnega podjetja brez vpliva 

kitajskega poslovnega partnerja; 

- možnost dejanskega izvajanja dejavnosti brez posredništva; 

- možnost pretvorbe dobička iz valute RMB v USD za nakazilo svojemu matičnemu 

podjetju v tujini; 

- zaščita kompetentnih znanj in tehnologije; 

- za proizvodno obliko WFOE ni posebnih zahtev za uvoz/izvoz licence za svoje izdelke; 

- popoln in samostojen nadzor nad človeškimi viri; 

- večja učinkovitost pri poslovanju, upravljanju in prihodnjem razvoju. 

Zaradi zakonske možnosti ustanovitve lastnega podjetja na Kitajskem in naštetih prednosti se 

je Skupina Novem odločila za ustanovitev lastnega podjetja oziroma je izbrala obliko WFOE 

kot vstopno obliko za vstop na kitajski trg. Kmalu po ustanovitvi pravne oblike podjetja so v 

letu 2007 že začela potekati prva gradbena dela za postavitev proizvodnih prostorov, v letu 

2008 pa se je začela prva predserijska proizvodnja izdelkov. Po kasnejših analizah vodstva je 

bila takšna odločitev označena za precej pogumno, ker skupina Novem s takšno obliko 

poslovanja na kitajskem trgu ni imela popolnoma nobenih izkušenj. V osnovi je bila Skupini 

Novem izbira takšne oblike vstopa, brez kitajskega poslovnega partnerja kot v primeru JV, 

odsvetovana (Skupina Novem, 2014a). 
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7.5 Značilnosti strategije vstopa na kitajski trg poslovne Skupine Novem 

Kot enega izmed glavnih argumentov za izbiro vstopne oblike WFOE za vstop na kitajski trg 

Skupina Novem med drugim poudarja prednost jasne strukture podjetja s svojo lastno 

funkcijo odločanja in nadzora. Kot odločilen dejavnik pa se poudarja možnost zaščite 

intelektualne lastnine podjetja kot njegove konkurenčne prednosti (Skupina Novem, 2014a). 

Za primer vstopne strategije Novem je značilna odločitev o sodelovanju s pravno svetovalno 

družbo iz Münchna, ki je po nalogu Skupine Novem pred izvedbo posla WFOE opravila 

celovito in podrobno analizo trga z več vidikov (ekonomski, politični, demografski itd.). 

Svetovalna družba iz Münchna je razpolagala tudi s svojim predstavništvom v Pekingu in je 

imela na ta način razpoložljive vire z vidika kontaktov, komunikacije z uradi in ostalimi 

pomembnimi subjekti (Skupina Novem, 2014a). 

Ga. Bahmann iz Skupine Novem navaja, da resne ovire med procesom ustanovitve WFOE na 

Kitajskem ni bilo. Opozarja pa, da je za ustanovitev lastnega podjetja WFOE na Kitajskem 

potrebnega relativno veliko kapitala v primerjavi z obliko vstopa JV. Torej gradnja podjetja 

na Kitajskem v primeru WFOE ni mogoča le s financiranjem prek posojil, temveč je potreben 

visok neposredni finančni vložek. Z drugimi besedami, vrednost cele investicije v primeru 

izbire oblike WFOE je enaka njenemu lastnemu osnovnemu kapitalu podjetja. To je glavni 

razlog, da ima Skupina Novem na Kitajskem daleč največ osnovnega kapitala v enem od 

svojih podjetij v skupini (Skupina Novem, 2014a). 
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7.6 Ugotovitve proučevanja strategije vstopa poslovne Skupine Novem na kitajski trg  

Skupina Novem je pred vstopom na kitajski trg stala pred pomembno odločitvijo, ki bi lahko 

močno spremenila tok dogodkov pri poslovanju skupine. Pravilnost odločitve pri vstopu na 

kitajski trg že pred svetovno gospodarsko krizo v letu 2008 se s kasnejšo širitvijo obrata na 

Kitajskem, širitvijo proizvodnje in števila zaposlenih potrdi.  

Ruzzier in Kesič (2011, 30) v zvezi s spodbudami za internacionalizacijo navajata, da tako 

imenovani dejavniki potiska nastopijo zaradi različnih spremenjenih razmer in podjetja 

prisilijo v iskanje podobnih rešitev na tujih trgih ali pa so ta pasivno deležna povpraševanja iz 

tujine, ki pripelje do vključenosti v mednarodno poslovanje. 

Menimo, da se je Skupina Novem z dejansko odločitvijo o vstopu na kitajski trg soočila 

zaradi novonastalih razmer globalizacije, predvsem sprememb mednarodnih struktur na 

področju avtomobilske industrije po vstopu Kitajske v WTO. Prav tako je bila Skupina 

Novem soočena z neposrednimi povpraševanji svojih že pridobljenih kupcev o sodelovanju 

na Kitajskem. 

Priložnost za ustanovitev lastnega podjetja na Kitajskem se je za Skupino Novem izkazala kot 

pozitivna z vidika zaščite intelektualnih pravic in kompetentnega znanja ter tehnologije. To je 

bil eden izmed glavnih ciljev skupine v vsem obdobju pogajanj s potencialnimi partnerji.  

Skupina Novem želi ohranjati oziroma celo povečevati velikost izdelčnega programa v 

svojem proizvodnem obratu na Kitajskem. Treba pa je poudariti, da brez kakovostnih mrež 

poznanstev in povezav, predvsem pri glavnih kupcih v Evropi ali ZDA, ni mogoče skleniti 

neposrednega dogovora za določen nov projekt s kasnejšo proizvodnjo tega na Kitajskem. 

Glavnina odločitev o nominaciji posameznih izdelkov za dobavitelje se še vedno sprejema v 

centralah proizvajalcev OEM (Skupina Novem, 2014a). 

7.7 Predlogi za nadaljnji razvoj 

Med fazo pogajanj s potencialnimi partnerji za vstop na kitajski trg se je kot ključen in 

pomemben element izkazalo poznavanje specifičnosti komunikacije s kitajskimi partnerji, 

torej kitajske kulture. Pravočasno prepoznavanje nevarnosti v primeru izbire nezadostno 

razvitega in kompetentnega partnerja na Kitajskem je prednost. Da bi se izognili naštetim 

tveganjem, predlagamo izbiro ustreznega svetovalnega podjetja oziroma njihovega 

predstavništva v tujini že v zgodnji fazi preverjanja in analiziranja možnosti, prednosti in 

slabosti vstopa na kitajski trg.  

Pridobitev ustrezno usposobljenega, izkušenega in zvestega vodstvenega kadra na Kitajskem 

ni enostavna naloga, saj je v državi prisotna relativno nizka stopnja brezposelnosti oziroma je 

povpraševanje po izkušeni delovni sili za tovrstna področja precej visoko. Fluktuacija 
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vodstvenih uslužbencev na Kitajskem je iz tega razloga visoka. S tega vidika priporočamo 

intenzivno krepitev odnosov s kitajskimi sodelavci na vodilnih delovnih mestih, saj se je v 

praksi potrdila učinkovitost sodelovanja v preteklosti z upoštevanjem pravilnih metod 

ravnanja.  

Proizvodnja izdelkov na Kitajskem za Skupino Novem pomeni tudi svojevrsten logistični 

izziv, saj so sistemi logistike zelo kompleksni in obsežni. Še posebej takrat, ko gre za 

proizvodnjo izdelkov za evropski oziroma svetovni trg, se prilagodljivost pri izdelkih z 

večjim naborom možnih različnih izdelčnih verzij drastično omeji. V tem primeru pred 

uvajanjem novih izdelkov na Kitajskem predlagamo izdelavo natančne analize o 

upravičenosti proizvodnje določenih izdelkov, še posebej tistih, ki so močno odvisni od 

kratkoročnih sprememb naročil kupca in se izvažajo tudi na druge svetovne trge.  
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8 SKLEP 

Kitajska se v okviru internacionalizacije predstavlja kot velik potencial za vsa podjetja, ki se 

želijo širiti na tuje trge. Vzporedno z gospodarsko rastjo se veča tudi kupna moč prebivalstva, 

kar predstavlja dodaten potencial za vsa podjetja, povezana s proizvodnjo vozil. Številni 

evropski in ameriški dobavitelji prve izborne skupine so že uspešno ustanovili svoja lastna 

proizvodna podjetja na Kitajskem, na podlagi katerih krepijo svoj globalni tržni položaj in 

konkurenčno prednost.  

 

Skupina Novem je le eden izmed primerov tujih podjetij s specifično proizvodnjo in visoko 

stopnjo intelektualne lastnine, pri kateri je izbira ustrezne oblike vstopa na kitajski trg še 

toliko pomembnejša. Pri izbiri ustrezne oblike vstopa se je Skupina Novem na osnovi 

natančne analize trga in pogovorov s svojimi kupci odločila za ustanovitev lastnega podjetja, 

kar je zahtevalo relativno visok kapitalski vložek družbe. 

V zaključni projektni nalogi smo proučevali vstop Skupine Novem na kitajski trg ter prišli do 

naslednjih ugotovitev in zaključkov: 

- na področju avtomobilske industrije kitajski trg po velikosti proizvodnje vozil dohiteva in 

delno že prehiteva vodilne svetovne trge; 

- avtomobilski dobavitelji, ki so se v zadnjih letih uspeli dobro strateško umestiti na 

kitajskem trgu z lastnimi proizvodnimi zmogljivostmi, postajajo konkurenčnejši in 

večinoma povečujejo svoj obseg poslovanja in prodaje; 

- skupina Novem je pravočasno zaznala priložnost in prednosti strateške prisotnosti svojega 

lastnega proizvodnega obrata na Kitajskem; 

- na področju izbire ustrezne oblike vstopa na kitajski trg je skupina Novem, upoštevajoč 

dejavnike zaščite intelektualne lastnine in njenega vpliva na poslovanje, izbrala ustrezno 

obliko vstopa; 

- treba je ohranjati visokokakovostno mrežo kontaktov in poznanstev na Kitajskem in v 

Evropi, saj je to eden izmed pomembnejših dejavnikov pri pridobivanju novih poslov; 

- zaradi velikih kulturnih razlik je poslovanje na Kitajskem brez zaupanja vrednih 

posrednikov ali pravno svetovalnih družb počasno in brez garancije za končni uspeh. 

Avtomobilski trg na Kitajskem je zaradi kompleksnosti svoje strukture in odnosov med tujimi 

in domačimi avtomobilskimi proizvajalci zelo specifičen in za mnoga podjetja zelo zanimiv. 

Zaradi negotovosti na področju nepremičninskega trga, domače potrošnje in demografske 

politike je smer in hitrost razvoja avtomobilskega trga in industrije na Kitajskem težko 

natančno oceniti. Določeni avtomobilski proizvajalci, med njimi na primer tudi Volkswagen, 

imajo na Kitajskem že danes prevelike proizvodne in tudi poslovne aktivnosti. Visoki 

predstavniki podjetij tako ugotavljajo, da bo kitajski avtomobilski trg v prihodnosti trg z 

manjšo rastjo in usmerjen predvsem na ohranitev obstoječega tržnega deleža. 
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Intervju Hubert Wiesnet 

Udeleženec intervjuja: Hubert Wiesnet  

Podjetje: Novem GmbH 

Naziv: direktor prodaje 

 

1. Kakšna je strategija mednarodnega poslovanja koncerna Novem? 

Gre za strategijo prisotnosti v bližini OEM z namenom zagotavljanja hitrih dobav, odziva, 

razvoja izdelka, servisa kupca v konkurenčnem času. 

2. Kakšni so bili strateški razlogi za vstop skupine Novem na trg Kitajske? 

Na začetku so vsi svetovni dobavitelji najprej dobavljali na kitajski trg izdelke preko skladišč 

CKD OEM po vzoru dobav v Indijo. Od leta 2001 Kitajska ne sprejema več v celoti CKD, 

temveč mora biti najmanj v obsegu 25 odstotkov proizvedeno na Kitajskem. Eden izmed 

strateških vzrokov za vstop na kitajski trg je pridobitev kitajskega BMW, serije 5, če selimo 

proizvodnjo na kitajski trg, posledično še projekte AUDI T99, C Klasse, GLK X253. 

Najprej je BMW lokaliziral dekor, v osnovi so se začela celo pogajanja ali pogovori med 

dvema Novem konkurentoma, skupinama DRX in Sellner, če bi Novem bil pripravljen začeti 

z JV na Kitajskem. 

3. Kakšen je trend globalizacije avtomobilskih dobaviteljev? 

Drugi vzrok za selitev na Kitajsko pa je biti lokacijsko prisoten blizu OEM na svetovni ravni. 

Trend globalizacije se na strani dobaviteljev seli v to smer, da se določena vozila izdelujejo na 

Kitajskem za svetovni trg (primer OMEGA GM iz Kitajske, eksport v ZDA). Prav takšne 

situacije močno podpira kitajska vlada iz njene strategije krepitve izvoza na svetovni trg. 

Zanimiv je sicer podatek, da je cena delovne sile na Kitajskem že skoraj tako visoka kot v 

Mehiki. 
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4. Kakšne so prednosti strateške odločitve vstopa skupine Novem na kitajski trg? 

Prednost strateške odločitve vstopa na kitajski trg je v tem, da lahko Novem sedaj sam odloča, 

kje bo umestil proizvodnjo za določene segmente, kljub temu da delno na to vpliva tudi OEM. 

Primer je projekt GLK X253, kjer bo ves proces izveden na Kitajskem. Prednost vstopa 

skupine Novem na kitajski trg je tudi velika konkurenčna prednost pred ostalimi konkurenti v 

branži.  

 

5. Kakšne so negativne izkušnje prisotnosti na kitajskem trgu? 

Zelo pomemben element poslovanja na kitajskem trgu je vzpostavitev in ohranjanje mreže 

poznanstev in povezav. Brez močnih vez in poznanstev ter negovanih odnosov z odločilnimi 

vlogami poslovanja na Kitajskem si ni mogoče predstavljati ustreznega poslovanja. Zaradi 

guanxi specifik in izzivov pri tem je še vedno odločilnega pomena dober odnos z glavnim 

vodstvom OEM v Evropi, kjer potekajo tudi glavni pogovori o nominacijah projektov, ki so 

kasneje nominirani pri JV na Kitajskem. Večina vseh glavnih poslov in nominacij se odloči 

pri strateških in glavnih lastnikih OEM v Evropi oziroma v ZDA. Primer je, recimo, 

nominacija AUDI T99 v dogovoru z AUDI AG pri nominaciji posla AUDI C7 EU.  
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Intervju Tobias Reinermann 

Udeleženec intervjuja: Tobias Reinermann  

Podjetje: Novem GmbH 

Naziv: manager v programu management 

 

1. Med katerimi vstopnimi strategijami je Novem izbiral pri vstopu na Kitajski trg? 

Novem je izbiral med strategijami WFOE, JV in minority owner. 

 

2. Zakaj so kot prvo vstopno strategijo najprej poskušali izbrati joint venture? 

Ko je Kitajska v letu 2001 pristopila k WTO, so bila svetovna podjetja, zainteresirana za 

investicije na Kitajskem, zelo negotova glede tega, ali je Kitajska razumela določila WTO, 

zato je večina podjetij kot vstopno strategijo najprej izbrala JV, saj jim je omogočala 

polovični delež investicije in že vzpostavljeno mrežo kontaktov. 

 

3. Zakaj se podjetje Novem naposled odloči za izbiro strategije vstopa v obliki 
WFOE? 

Eden izmed korakov preverjanja poslovne sposobnosti kitajskega partnerja je tako imenovana 

metoda »due diligence«. Na podlagi te metode Novem ugotovi, da se sprva predstavljena 

finančna zmogljivost kitajskega joint venture partnerja ne ujema z dejansko, kar lahko kot 

posledico prinese ovire pri izvedbi posla. Zaradi izjemnih izzivov pri iskanju ustreznega 

partnerja JV in ostalih vzrokov se Novem odloči za izbiro strategije vstopa na kitajski trg kot 

WFOE oziroma 100-odstoten lastnik podjetja.  

 

4. Kakšni so riziki, ki jih je Novem zaznal na kitajskem trgu? 

Skupina Novem je naletela na izzive in težave pri iskanju ustreznega vodstvenega osebja. Na 

kitajskem trgu je bila stopnja brezposelnosti po podatkih Trading economics v letu 2014 le 

4,1-odstotna, zato je iskanje proste in ustrezne delovne sile le še dodaten izziv. Motiviranje 

vodstvenega osebja je po navedbah g. Reinermanna zelo povezano z vrednotami, ki so 

proizvod klasične kitajske kulture in filozofije konfucijanstva. Pomemben element znotraj 

kitajske kulture na družbenem področju je guanxi oziroma poglobljena stopnja povezanosti 

med dvema posameznikoma. Za dodatno motiviranje vodstvenega osebja je bilo treba določiti 

ravno primerne povišice oziroma dodatke k plači. Pri operativnem vodenju posla se zaznava 
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močna vrednota hierarhične ureditve v podjetju in spoštovanja višje uvrščenih managerjev v 

organizaciji. 
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Intervju Claudia Bahman 

Udeleženec intervjuja: ga. Claudia Bahman  

Podjetje: Novem GmbH 

Naziv: svetovalka na področju pravnih zadev v podjetju Novem Vorbach GmbH 

 

1. Zakaj se je skupina Novem odločila za vstop na kitajski trg in izgradnjo 

proizvodnega podjetja? 

Odločilnega pomena je bila zahteva vodstva po prisotnosti skupine Novem na kitajskem trgu 

v bližini največjih kupcev OEM.  

2. Za katero obliko vstopa na kitajski trg se je skupina Novem odločila in zakaj? 

Najprej je skupina Novem iskala obstoječa kitajska podjetja, s katerimi bi pričela sodelovanje 

v obliki joint venture. V zvezi s tem so bila izvedena obsežna pogajanja z dvema 

potencialnima podjetjema, ki niso pripeljala do želenega rezultata. Kulturne razlike so bile 

prevelike in že v času pogajanj se je izkazalo, da Novem v odnosu ne bo enakovreden partner. 

Kitajski partner je bil načeloma motiviran in zainteresiran za know-how skupine Novem. Ker 

je kitajska vlada v vmesnem času spremenila pogoje za vstop tujih podjetij na kitajski trg z 

možnostjo lastnega kapitala, se je skupina Novem odločila za obliko ustanovitve podjetja z 

lastnim kapitalom (WFOE). Takšen korak je bil ocenjen kot pogumen, saj je bil izveden v 

obdobju, ko je bilo na splošno sklepanje poslov v tej obliki odsvetovano. Zato se skupina 

Novem odloči, da najprej sprejme le tiste posle, ki so sklenjeni preko poznanih kontaktnih 

oseb pri avtomobilskih proizvajalcih v Evropi. 

3. Kateri so glavni argumenti za izbiro oblike vstopa WFOE? 

Glavni argument za ustanovitev WFOE je bila jasna struktura podjetja s pravico odločanja in 

nadzorno funkcijo. Poleg tega je zaščita intelektualne lastnine igrala pomembno vlogo. Za 

zagotovitev ustreznega pravnega okvira je poskrbela nemška svetovalna družba iz Münchna z 

svojim predstavništvom v Pekingu. 

4. Kakšne ovire so nastale med procesom ustanavljanja podjetja na Kitajskem? 

Ustanovitev WFOE na Kitajskem poteka brez večjih težav. Ključne pravne okvire in pogoje 

rešuje svetovalno podjetje v Pekingu v sodelovanju s skupino Novem.  

Prave ovire pri izvedbi projekta torej ni bilo. Vendar pa bi moralo biti jasno, da je potrebnega 

veliko kapitala za ustanovitev hčerinske družbe na Kitajskem. Na Kitajskem je fiksno 
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razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom. Zato je mogoče, da se gradnja ne izvaja le s 

posojili, ampak je treba investirati zelo velik osebni vložek ali kapital. To je pomenilo, da 

Novem v nobeni drugi državi nima tako visokega osnovnega kapitala v enem od svojih 

podjetij, kot ga ima na Kitajskem. Ta kapital trajno ostane v tej državi. Torej, če ciljno 

podjetje nima na razpolago zadostnega osebnega kapitala za financiranje v lastno podjetje, je 

realna možnost ustanovitve WFOE na Kitajskem zelo majhna. Za skupino Novem lahko tudi 

naknadno ugotovimo, da se izbrani tip družbe WFOE šteje kot najprimernejša rešitev. 

Priložnost odprtja svojega lastnega proizvodnega podjetja in zagotovitve največje možne 

zaščite intelektualne lastnine se je izkazala za zelo pozitivno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


